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Stowarzyszenie ARID 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Według Helen Fenton, kompleksowe rozwiązywanie problemów „polega na stosowaniu 
logiki i używaniu wyobraźni do opracowywania inteligentnych rozwiązań problemów i 
jest bardzo potrzebną umiejętnością w wielu branżach”. W raporcie pt. „Przyszłość 
miejsc pracy” przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, rozwiązywanie 
problemów jest najważniejszą umiejętnością pożądaną w 2020 roku. Kompleksowe 
rozwiązywanie problemów to umiejętność „rozwiązywania nowych, nieokreślonych 
problemów w złożonych warunkach realnego świata”. Kompleksowe rozwiązywanie 
problemów wiąże się z elastycznością umysłową w rozwiązywaniu problemów, z 
którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, oraz z umiejętnością rozwiązywania ich 
w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Kompleksowe rozwiązywanie problemów 
łączy się kilkoma kluczowymi umiejętnościami, takimi jak: aktywne słuchanie, analiza, 
kreatywność, komunikacja, niezawodność, podejmowanie decyzji i budowanie zespołu. 

KOMPETENCJE: 

▪ Poznanie kompetencji komunikacyjnych.
▪ Rozwijanie umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów.
▪ Rozwój kreatywności.
▪ Zastosowanie umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów w miejscu

pracy.
▪ Wykorzystywanie umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów w pracy

zespołowej.
▪ Zwiększenie wydajności pracy.

CELE: 

▪ Nauka sposobów współpracy w trudnych sytuacjach.
▪ Zrozumienie wartości kompleksowego rozwiązywania problemów.
▪ Poszerzenie wiedzy na temat kompleksowego rozwiązywania problemów.
▪ Podnoszenie świadomości potrzeby kompleksowego rozwiązywania problemów w

świecie zawodowym.



 

▪ Podkreślenie niebezpieczeństw związanych z kompleksowym rozwiązywaniem 
problemów. 
 

REZULTATY: 

▪ Rozwijanie kompleksowego rozwiązywania problemów w miejscu pracy. 
▪ Wykorzystywanie kompleksowego rozwiązywania problemów w poszukiwaniu pracy i 

rozwijaniu kariery zawodowej. 
▪ Zwiększenie świadomości pracowników na temat potrzeby kompleksowego 

rozwiązywania problemów w życiu zawodowym. 
 

INFORMACJE O EKSPERTACH: 
 

▪ Imię i nazwisko: Katarzyna Wojtanowicz 
▪ Krótka biografia: Posiada tytuł doktora nauk społecznych. Jest mediatorem, 

psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i przywództwa. Certyfikowany 
opiekun pracy socjalnej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w służbie 
społecznej i zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 

▪ Stanowisko: Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

▪ Firma: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest katolickim uniwersytetem 
z siedzibą w Krakowie. Uczelnia prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na 
sześciu wydziałach: filozofii, teologii, historii i dziedzictwa kulturowego, nauk 
społecznych, prawa kanonicznego i na wydziale zamiejscowym w Tarnowie (teologia). 
 

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 
 

Bibliografia: 

 Complex Problem Solving. J.R. Stenberg, P. Frensch (1991). 

 Complex Problem Solving: The European Perspective. P. Frensch, J. Funke 
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 Problem-Solving Skills: Definitions and Examples 

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-
skills 

 The 3 C’s: Complex Problem Solving, Creativity and Critical Thinking – Core 
Soft Skills Required in the Workplace of the 4th Industrial Revolution 

https://innovationmanagement.se/2019/11/08/the-3-cs-complex-problem-
solving-creativity-and-critical-thinking-core-soft-skills-required-in-the-
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 10 Job Skills You’ll Need in 2020 and Beyond

https://www.hrvisionevent.com/content-hub/10-job-skills-youll-need-in-2020-
and-beyond/

Wideografia: 

 How to solve complex problems? – The six-step strategy for problem solving
https://www.youtube.com/watch?v=OWkdfuQXlw8

 How to solve complex problems in days
https://www.youtube.com/watch?v=VnD3bxhe6Xc

 Jordan Peterson on Solutions for Very Complex Problems
https://www.youtube.com/watch?v=anRHM5H4iz8

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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